
 
 

Ανακοίνωςη έναρξησ υποβολήσ αιτήςεων για τη ςυμμετοχή ςτην Πράξη 
“Πρακτική Άςκηςη Φοιτητών του ΔΠΘ” με κωδικό ΟΠΣ 5033025 

 
Το Τμήμα Κοινωνικήσ Εργαςίασ του Δημοκρίτειου Πανεπιςτημίου Θράκησ 

ανακοινώνει τη διαδικαςία έναρξησ υποβολήσ των αιτήςεων για 141 θέςεισ Πρακτικήσ 
Άςκηςησ για το ακαδημαΰκό έτοσ 2021-2022, ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ με τίτλο 
“Πρακτική Άςκηςη Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιςτημίου Θράκησ” και κωδικό 
ΟΠΣ 5033025, το οποίο εντάςςεται ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα 
“Ανταγωνιςτικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” που ςυγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαΰκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Η περίοδοσ εκπόνηςησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ ορίζεται ςε έναν κύκλο κατά την 
χρονική περίοδο 1.4.2022 ωσ 31.5.2022 ςε φορείσ υποδοχήσ του ιδιωτικού ή δημόςιου 
τομέα με έμφαςη ςτον ιδιωτικό τομέα. 

Οι φοιτητέσ/τριεσ που επιθυμούν να ςυμμετάςχουν θα πρέπει να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά την αίτηςή τουσ, μπαίνοντασ με τα ςτοιχεία του ιδρυματικού τουσ 
λογαριαςμού ςτο Π.Σ. τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ ςτην ηλεκτρονική διεύθυνςη 
https://praktiki.rescom.duth.gr/. 

Η διάρκεια υποβολήσ των αιτήςεων ορίζεται από 18.12.2021 ωσ  4.1.2022 
και ώρα 14:00. 

Η εκπρόθεςμη υποβολή αποτελεί αιτία αποκλειςμού από το πρόγραμμα. 

Μετά την αξιολόγηςη των αιτήςεων από την επιτροπή Πρακτικήσ Άςκηςησ του 
Τμήματοσ, και μέςα ςε διάςτημα 10 ημερών, θα ανακοινωθούν τόςο ςτην ιςτοςελίδα 
του Τμήματοσ https://sw.duth.gr/ όςο και ςτη ςελίδα τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ 
https://praktiki.duth.gr/ τα προςωρινά αποτελέςματα καθώσ και η περίοδοσ υποβολήσ 
των ενςτάςεων, τηρώντασ τα μέτρα για την προςταςία των προςωπικών δεδομένων 
των ςυμμετεχόντων. 

Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται μέςα ςε διάςτημα 5 ημερών από την ημερομηνία 
ανάρτηςησ των προςωρινών αποτελεςμάτων, ςτη Γραμματεία του Τμήματοσ και 
λαμβάνουν αριθμό πρωτόκολλο. 

Το ακριβέσ διάςτημα των ενςτάςεων θα οριςτεί ςτην ανακοίνωςη των 
προςωρινών αποτελεςμάτων. 

Στη ςυνέχεια θα ακολουθήςει η δημοςίευςη των οριςτικών αποτελεςμάτων 
ςυμμετοχήσ ςτην Πράξη, τηρώντασ τα μέτρα για την προςταςία των προςωπικών 
δεδομένων των ςυμμετεχόντων. 

Τα κριτήρια μοριοδότηςησ για τη ςυμμετοχή ςτην Πρακτική Άςκηςη, είναι 
θεςπιςμένα από τη Συνέλευςη 39/15.12.2021 του Τμήματοσ. Για να λάβετε γνώςη 
αυτών παρακαλώ ακολουθήςτε τον ςύνδεςμο 

https://sw.duth.gr/2021/12/17/17-12-2021-
%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-
%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%cf%89%ce%bd-
%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-
%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%cf%86/ 
 

Ο Επιςτημονικά Υπεύθυνοσ του Τμήματοσ Κοινωνικήσ Εργαςίασ 
 
 
 

Επίκουροσ Καθηγητήσ Χαράλαμποσ Τςαΰρίδησ 
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